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l A partir de hoje passam a va-
ler novas regras para a manu-
tenção de demitidos e aposen-
tados nos planos de saúde, in-
formou a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS). Só
terão direito a continuar com o
benefício ex-empregados que
tenham contribuído no paga-
mento da mensalidade do pla-
no de saúde empresarial. Espe-
cialistas na área dizem que as
novas regras aperfeiçoam as re-
soluções sobre o assunto, mas
o consumidor deve refletir mui-
to antes de resolver ficar no
mesmo plano pois há também
desvantagens, como o reajuste
devido à sinistralidade, o que
pode aumentar muito o valor
da mensalidade.

Os aposentados que contri-
buíram com as mensalidades
do plano por mais de dez anos
podem manter o plano pelo
tempo que desejarem, no en-
tanto, passam a pagar integral-
mente o valor, assumindo a par-
te do empregador. Quando o
período for inferior a dez anos,
cada ano de contribuição dará
direito a um ano no plano cole-
tivo, depois da aposentadoria.
Já os demitidos poderão per-
manecer no plano por um perí-
odo equivalente a um terço do
tempo em que foram beneficiá-

rios dentro da empresa, respei-
tando o limite de seis meses e o
máximo de dois anos.

ANS não considera a
jurisprudência da Justiça
Uma novidade é que as em-

presas poderão manter os
aposentados e demitidos no
mesmo plano dos ativos ou fa-
zer uma contratação exclusi-
va, sempre mantendo as mes-
mas condições de cobertura e
de rede do plano dos ativos. Se
todos estiverem no mesmo
plano, o reajuste será o mesmo
para empregados ativos, apo-
sentados e demitidos. Caso
contrário, ainda assim, os be-
neficiários continuarão prote-
gidos, já que o cálculo do per-
centual de reajuste tomará co-
mo base todos os planos de ex-
empregados na carteira da
operadora. O objetivo, segun-
do a ANS, é diluir o risco e ob-
ter reajustes menores.

A portabilidade também es-
tá prevista nas novas regras.
Durante o período de manu-
tenção do plano, o aposentado
ou demitido poderá migrar pa-
ra um plano individual ou cole-
tivo por adesão sem ter que
cumprir novas carências.

A advogada Maria Stela Grego-
ri, que foi diretora de fiscalização
da ANS, afirma que estas novas
regras aperfeiçoam as resolu-
ções do Consu, porém, o consu-

midor tem que refletir se vale a
pena ficar no plano coletivo:

— Quando estava na ANS fui
defensora destes dispositi-
vos porque considerava que
eram benefícios para os con-
sumidores num momento em
que os novos planos ficariam
caros, principalmente no ca-
so dos aposentados. Mas hoje
vejo que não é só vantagem.
Na carteira exclusiva para
aposentados e ex-funcionári-
os, há muito mais chance des-
ta carteira ter uma sinistrali-
dade alta, o que encarece
muito o plano. E quando mais
tempo o ex-empregado ficar
no plano mais difícil será para
ser aceito em outro.

Renata Vilhena, advogada
especialista em planos de saú-
de, explica que a carteira ex-
clusiva para ex-funcionários é
um perigo, pois o plano fica ca-
ro e a qualquer momento o em-
pregador pode desistir de
manter o benefício. Já a cartei-
ra mista, com ativos e inativos,
será mais fácil de administrar:

— Um grande problema nas
regulamentações da ANS é
que a agência não leva em
consideração a jurisprudên-
cia já existente. O que faz
com que os impasses conti-
nuem surgindo e só se resol-
vam na Justiça. Estas regras
não vão resolver todos os
problemas n.

ANS:mudançasparaaposentadosedemitidos
Ex-funcionários poderão ficar em plano de saúde ativo, mas especialistas alertam que é preciso ter cuidado com reajustes
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ATUAL PROPOSTA
Planos separados de aposentados,
demitidos e ativos, com possibilidade de
se juntar, desde que por acordo formal
entre empregador e empregados

Planos separados ou únicos, por definição
do empregador, ou podendo ser fruto de
acordo entre empregador e empregados,
sem necessidade de formalização

Quando os planos forem separados, o
contrato de aposentado e demitido tem
reajuste calculado com base na sua
sinistralidade individual

Toda a carteira de aposentados e demitidos
recebe reajustes calculados por um grupo
de risco, ou seja, com uma base maior há
uma diluição de risco, diminuindo o valor
do reajuste

Sem definição de oferta de planos para
aposentados e demitidos nas mesmas
condições assistenciais

Definição das mesmas condições
assistenciais na oferta para aposentados
e demitidos

Financiamento integral do beneficiário Financiamento integral, sendo facultativo
o subsídio pelo empregador

Imprevisibilidade de valores e reajuste ao
se aposentar ou for demitido

Previsibilidade de valores e reajuste ao se
aposentar ou ser demitido sem justa causa

Exclusão do beneficiário do plano de
ativos sem garantias de ser comunicado
de que tem o direito de exercer a
manutenção do benefício após a
demissão sem justa causa ou a
aposentadoria

A exclusão somente será efetivada
mediante prova de que houve
comunicação do empregador para o
exercício deste direito

Com o encerramento dos prazos para a
manutenção do ex-empregado e
aposentado como beneficiário, o mesmo
busca um plano no mercado cumprindo
novas carências ou sofrendo a suspensão
parcial da cobertura para doenças e
lesões pré-existentes

No encerramento de prazo ou a qualquer
tempo, há o exercício da portabilidade
para plano individual ou coletivo por
adesão equivalente, sem qualquer
cumprimento de carências

FONTE: ANS
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Garimpo Digital

TERÇA-FEIRA
Games e Pedro Doria

QUARTA-FEIRA
Mobilidade

QUINTA-FEIRA
Redes Sociais

SEXTA-FEIRA
Multimídia

SÁBADO
Cora Rónai
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l SÃO PAULO. A circulação pa-
ga de jornais no país cresceu
3,8% nos primeiros quatro
meses deste ano em relação
ao mesmo período de 2011. De
acordo com números apura-
dos pelo Instituto Verificador
de Circulação (IVC), a média
diária passou de 4.417.771
exemplares, entre janeiro e
abril do ano passado, para
4.583.914 este ano. Foi a pri-
meira vez que a circulação
média ultrapassou a marca
dos 4,5 milhões de exempla-
res por dia.

O levantamento de 2011
contabilizou as tiragens de 98
veículos, mas este ano o nú-
mero chegou a 104. Segundo o
IVC, esse aumento pouco alte-
ra o resultado, já que os no-
vos veículos incluídos são tí-
tulos pequenos. O instituto
destaca ainda que os dados
oficiais somente serão divul-
gados em julho, abrangendo
todo o primeiro semestre.

Nos quatro primeiros me-
ses do ano, alguns dos jornais
de maior circulação no país
apresentaram pequenas que-

das na circulação média. Dos
10 maiores títulos, sete tive-
ram retração em vendas e as-
sinaturas e três aumentaram
as suas tiragens.

O “Super Notícias”, de Minas
Gerais, aparece como o jornal
de maior circulação no perío-
do, com média diária de
297.657 exemplares, mesmo

tendo perdido 0,12% em rela-
ção a 2011. A “Folha de S.Paulo”
recuou 3,36% e aparece na se-
gunda posição, com tiragem
média de 296.224 entre janeiro
e abril. Em terceiro, vem o
GLOBO, com circulação média
diária de 265.940 exemplares
diários no período, queda de
0,85%. E, em quarto, o “Estado

de S.Paulo” registrou queda de
2,23%, para 265.940.

O “Extra”, também editado
pela Infoglobo, teve aumento
de 7,10% nas vendas médias e
aparece como quinto no
ranking dos jornais de maior
circulação, com 244.846 exem-
plares diários. Ainda no Rio,
“O Dia” aumentou em 25,43% a
sua circulação, e aparece na
18+ posição, com 70.557 exem-
plares de vendas médias diári-
as. Foi a maior expansão verifi-
cada entre os 20 títulos de mai-
or circulação.

— Numa análise preliminar,
pode-se dizer que o mercado
continua na mesma tendência
dos dois últimos anos, carac-
terizada pelo crescimento
dos chamados títulos popula-
res, com preço de capa de até
R$1. E os títulos tradicionais e
jornais de cidades médias,
com preço de capa entre R$ 1
e R$ 2, mostram estabilidade,
já que as variações em suas ti-
ragens, na maioria dos casos,
são muito pequenas — avalia
Pedro Silva, diretor executivo
do IVC. n

Circulação de jornais cresce 3,8%
Segundo IVC, média diária de exemplares aumentou para 4,583 milhões

l BRASÍLIA. O conselho dire-
tor da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel)
aprovou ontem a transfe-
rência do controle societá-
rio da Sunrise Telecomuni-
cações Ltda para o megain-
vestidor húngaro-america-
no George Soros. A Sunrise
presta serviço de TV por as-
sinatura via MMDS (micro-
ondas) em 12 cidades do in-
terior de São Paulo por
meio da SuperTV — entre
eles São José dos Campos,
Campinas, Araraquara,
Guaratinguetá, Monte Alto
e São José do Rio Preto.

A empresa entrou com o
pedido de anuência junto à
Anatel no dia 20 de março.
Para o vice-presidente da
agência e relator da matéria,
Jarbas Valente, não há pro-
blemas em relação à questão
concorrencial. Ao contrário,

a operação está atraindo
mais interessados em inves-
tir no Brasil, diz.

George Soros, por meio da
Sunrise, deverá participar
do leilão de 4G (telefonia mó-
vel de acesso a voz, vídeo e
conteúdo multimídia em ul-
travelocidade), marcado pa-
ra os dias 12 e 13 deste mês.
No fim de março, o ministro
das Comunicações, Paulo
Bernardo, já havia dito que o
grupo tinha interesse em
participar da licitação de-
pois de se reunir com repre-
sentantes da empresa e com
a Anatel. Jarbas Valente tam-
bém disse naquele momento
que Soros deveria participar
do leilão.

Para aprovar a operação,
a área técnica da Anatel ve-
rificou se não havia sobre-
posição de outorgas. E as-
segurou-se ainda de que a
Sunrise não tem nenhuma
concessão ou permissão de
rádio ou TV.

Anatel aprova controle da
Sunrise por George Soros

Mônica Tavares
monicao@bsb.oglobo.com.br

Aposta em TV por assinatura no Brasil
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 jun.  2012, Economia, p. 27.




